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AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“Companhia” ou “TOTVS”) comunica aos seus acionistas que o Conselho de
Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”), no
montante total de R$51.192.745,92 (cinquenta e um milhões, cento e noventa e dois mil, setecentos e quarenta e
cinco reais e noventa e dois centavos), correspondente a R$0,09 (nove centavos) por ação da Companhia (“Ação”),
referente ao primeiro semestre de 2021, os quais serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício, nos
termos do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia.
O pagamento dos juros sobre capital próprio estará sujeito às seguintes condições:
1. Terão direito aos JCP todos os acionistas titulares de Ações na data base de 4 de agosto de 2021; 2. As negociações
de Ações, a partir do dia 5 de agosto de 2021, inclusive, serão realizadas ex-JCP; 3. Os JCP serão pagos aos acionistas
no dia 22 de outubro de 2021, sem incidência de correção monetária ou remuneração, mediante crédito em conta
corrente e domicílio bancário fornecidos ao Banco Itaú S.A.; 4. Os acionistas cujo cadastro esteja incompleto ou
desatualizado somente terão os seus direitos creditados mediante regularização do seu cadastro, junto às agências
do Banco Itaú S.A.; 5. Os acionistas usuários da custódia fiduciária terão seus créditos disponíveis conforme
procedimentos adotados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; 6. O valor do JCP está sujeito à retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte – “IRRF”, de acordo com a legislação aplicável; e 7. Os acionistas isentos ou imunes, para que
não sofram retenção do IRRF, deverão encaminhar documentação comprobatória da respectiva condição, até o dia
4 de agosto de 2021, para a sede social da Companhia, no seguinte endereço: Avenida Braz Leme, nº 1000, Casa
Verde - CEP: 02511-000 – São Paulo – SP – Tel.: (11) 2099-7773, A/C: Departamento de Relações com Investidores.
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Sobre a TOTVS: Líder absoluta no mercado SMB do Brasil, a TOTVS cria soluções inovadoras para transformar o dia a dia das empresas e ajudálas a superar os desafios de seus negócios. É a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do país, com mais de 40.000 clientes em
12 setores da economia. Como uma empresa originalmente brasileira, a TOTVS acredita no “Brasil que Faz” e apoia o crescimento de milhares de
negócios e empreendedores, de norte a sul do país, por meio da tecnologia.

